I en dyb krise er et nyt
paradigme netop så tæt på
Den 21. oktober (EIRNS) – Den aktuelle globale krise er mere
end faren, slemt nok i sig selv, for at “regimeskifte-krige”
spreder sig til verdenskrig; den rækker udover krigspartiets
forsøg på at fjerne USA’s præsident Donald Trump, fordi han
ønsker fred og strategisk samarbejde især med Rusland – i
særdeleshed i Mellemøsten.
Dette spørgsmål er bestemt afgørende. Vi ønsker alle
instinktivt en harmonisk verden, hvor nationer søger fred og
gensidig forbedring, i det mindste for at løse den vigtigste
krise som denne. Og når vi ser krigspartier, der er blevet
grebet af britiske geopolitiske tvangstanker om at gå i krig –
eller ungdommen der er opvokset med voldelige kampe og
anarkistiske opgør som “sjov og spil” – er det et smertefuldt
billede af den menneskelige art.
Men vi ønsker meget mere: At hæve levestandarden for
nationerne op over fattigdom og til videnskabeligt fremgang,
og hæve de unges produktive evner til at overgå deres
forældres og bedsteforældres begrænsninger.
Under denne krise ligger der under alle omstændigheder en
finansiel og økonomisk krise. Den har spredt sig fra ti års
pengetrykning og massiv spekulation, der producerer ufattelige
niveauer af gæld og ulighed – centreret i gigantiske
megabanker i London, Wall Street og Frankfurt, men berører
enhver nation i verden. Helga Zepp-LaRouche, leder af Schiller
Instituttet, fortalte os i dag, at det der driver den
strategiske krise – inklusive det voldsomme angreb for at
fjerne en amerikansk præsident, der ikke ønsker
krigskonfrontationer med andre atommagter – er, at det
finansielle etablissement ved, at dets system nu styrer mod
afgrunden. De vil ikke tillade en præsident Trump, der i den

kommende dybe finansielle og økonomiske krise “måske kunne
gøre hvad som helst”, måske endda gør det som kandidat Trump
opfordrede til: “Sprænge den gigantiske boble på Wall Street.
“Han ville måske endda indføre Lyndon LaRouches politik,
LaRouches berømte “Fire love”, der starter med Glass/Steagallloven for at punktere den gigantiske boble, og derefter en
“hamiltonisk” nationalbank til finansiering af ny
højteknologisk infrastruktur; udforskning af hele solsystemet;
gennembrud til fusionskraft.
Muligheden skræmmer Wall Street såvel som det magtbegærlige
krigsparti; og selvom Trump må forsvares, giver det ingen
mening at vente og se om han vil antænde disse nye økonomiske
motorer. Vi er nødsagede til selv at handle for LaRouches
renselse, og endog for at tvinge hans “fire love” ind i den
forstyrrede og manipulerede kongres.
LaRouche foreslog “Fire Magts”-samarbejdet med USA, Kina,
Indien og Rusland om denne politik for at få den hurtigere
gennemført og spredt, gennem eksport af kapitalgoder, til
udviklingslande. Han og Helga LaRouche fremlagde det centrale
udgangspunkt for 30 år siden, korridorer for ny
jernbanetransport, strøm og kommunikation ud over hele
Eurasien, Mellemøsten og Afrika. Dette er nu Kinas Bælte- og
Vejinitiativ.
Kina fremskynder i år – i lyset af den voksende globale
økonomiske krise og endog massive protester mod nedskæringer i
mange lande på samme tid – atter sine vedvarende investeringer
i ny infrastruktur, som indbringer højere produktivitet og
forhindrer recession.
Men der er meget mere end infrastruktur i LaRouches politik.
Det er “Apollo”-missioner for at vende tilbage og bebo Månen
og rejse til Mars og videre; lynprogrammer for fusionskraft,
laser- og plasmateknologier; lyse Afrika op med atomkraft, som
Ruslands præsident siger, at det har til hensigt at gøre;

bringe de væbnede styrker hjem fra områderne med “endeløse
krige”.
Et nyt og bedre paradigme kunne være inden for rækkevidde, der
hvor Lyndon LaRouche udformede det i sit lange og meget
kreative liv.

